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10. maj – Svetovni dan ptic selivk
Ljubljana, 6. 5. 2016 – Letošnji Svetovni dan ptic selivk, ki ga obeležujemo 10. maja, želi poudariti pomen ozaveščanja in
potrebo po kazenskem pregonu, da bi zaščitili ptice selivke na njihovi celotni selitveni poti. Letošnja vodilna tema je namreč
»...in ko nebo utihne? Ustavite nezakonito ubijanje, ulov in trgovino!«. Sekretariat mednarodnega Sporazuma o ohranjanju
afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic, ki si skupaj z državami podpisnicami tega sporazuma prizadeva za zmanjšanje
nezakonitega ulova, povzema glavne razloge za to situacijo. Obstaja namreč širok spekter razlogov za nezakonito ubijanje,
odvzem in trgovino s pticami, me drugimi oskrba, tradicionalna praksa in rekreacijske dejavnosti. Toda svet se spreminja in
te dejavnosti niso več trajnostne. Še slabše, nekatere vrste ptic so v interesu organiziranega kriminala.

Tudi zakonodaja na tem področju je po
državah različna, nekatere države nimajo
predpisov, medtem ko v drugih obstajajo
predpisi, vendar je treba izboljšati njihovo
izvajanje. Nezakonite dejavnosti ne
vplivajo samo na populacije ptic, temveč
škodujejo družbi na splošno, našemu
obstoju in naravnim virom. Varovanje
okolja, kmetijstvo in turizem imajo škodo
zaradi njihovih negativnih vplivov. Te
nezakonite dejavnosti vplivajo tudi na
zakoniti lov. Medtem pa so drugje po
svetu te nezakonite dejavnosti splošno
družbeno sprejete in še naprej ostajajo
nespremenjene. Na nacionalni in lokalni
ravni sta odkrivanje in pregon
najpomembnejša dejavnika za zaščito ptic
selivk in to ne samo na enem mestu,
temveč na njihovi celotni selitveni poti.
 
Slovenija je med državami z urejeno
zakonodajo in njenim izvajanjem. Sodimo
med države z najmanjšim številom lovnih

vrst ptic (šest), od teh ni nobena selivka na večje razdalje. Tudi pri izvajanju zakonodaje ne beležimo večjega števila kršitev. S strani
inšpekcije je bilo za protizakonit lov, zadrževanje ptic v ujetništvu ali uničevanje njihovih gnezd v zadnjih petih letih skupaj
obravnavanih 19 utemeljenih prijav.
 
Slovenija pa je tranzitna država za trgovino s pticami, ujetimi ali ustreljenimi na Balkanu, ki so namenjene v zahodne države. V
preteklosti so slovenski organi nadzora (policija in carinska služba) izvedli nekaj odmevnih akcij in ob dobrem sodelovanju organov,
pristojnih za izvajanje naravovarstvene zakonodaje (Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje), strokovne institucije
(Prirodoslovni muzej Slovenije) in organov pregona (policije in tožilstva) odkrili kazniva dejanja tihotapljenja zavarovanih vrst ptic, ki so
jih izvajale organizirane mednarodne združbe. To medsebojno sodelovanje različnih institucij je primer dobre prakse za celotno EU.
Storilci so bili obsojeni na zaporne in visoke denarne kazni, zaplenjena so jim bila vozila. S tem smo dobili sodno prakso na področju
kaznivih dejanj zoper zavarovane vrste (uporaba kazenskega zakonika in naravovarstvene zakonodaje).
Z vsemi temi aktivnostmi si prizadevamo, da pri nas nebo ne bi utihnilo, izjemno pomembno pa je, da tem prizadevanjem sledijo tudi
druge države na selitvenih poteh naših ptic. 
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Kontakt
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
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Organi v sestavi
Agencija RS za okolje
Direkcija Republike Slovenije za vode
Geodetska uprava RS
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Uprava RS za jedrsko varnost
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